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Frequencies 
Statistics

37 37 37 37 37
0 0 0 0 0

Valid
Missing

N
Jenis kelamin

Konsentrasi
responden

Tahun
angkatan

Pengaruh
memilih jalur
konsentrasi

Informasi ttg
ruang lingkup

 
 
Frequency Table 

Jenis kelamin

14 37,8 37,8 37,8
23 62,2 62,2 100,0
37 100,0 100,0

Laki-laki
Perempuan
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Konsentrasi responden

10 27,0 27,0 27,0
8 21,6 21,6 48,6

12 32,4 32,4 81,1
7 18,9 18,9 100,0

37 100,0 100,0

Manajemen Keuangan
Manajemen Operasi
MSDM
Manajemen Pemasaran
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Tahun angkatan

1 2,7 2,7 2,7
1 2,7 2,7 5,4
7 18,9 18,9 24,3

24 64,9 64,9 89,2
4 10,8 10,8 100,0

37 100,0 100,0

Tahun 2000
Tahun 2001
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 lviii

Pengaruh memilih jalur konsentrasi

6 16,2 16,2 16,2
6 16,2 16,2 32,4
6 16,2 16,2 48,6
1 2,7 2,7 51,4

12 32,4 32,4 83,8
6 16,2 16,2 100,0

37 100,0 100,0

Keluarga
Teman
Minat
Tidak sengaja
Kemampuan
Senang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Informasi ttg ruang lingkup

1 2,7 2,7 2,7
12 32,4 32,4 35,1
3 8,1 8,1 43,2

20 54,1 54,1 97,3
1 2,7 2,7 100,0

37 100,0 100,0

Internet
Mata kuliah dasar
Dosen
Kampus
Teman
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crosstabs 
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Jenis kelamin * Konsentrasi responden Crosstabulation

Count

3 4 3 4 14
7 4 9 3 23

10 8 12 7 37

Laki-laki
Perempuan

Jenis kelamin

Total

Manajemen
Keuangan

Manajemen
Operasi MSDM

Manajemen
Pemasaran

Konsentrasi responden

Total

 
Jenis kelamin * Tahun angkatan Crosstabulation

Count

1 1 2 9 1 14
5 15 3 23

1 1 7 24 4 37

Laki-laki
Perempuan

Jenis kelamin

Total

Tahun 2000 Tahun 2001 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005
Tahun angkatan

Total

 
 
 

Jenis kelamin * Pengaruh memilih jalur konsentrasi Crosstabulation

Count

2 2 2 1 4 3 14
4 4 4 8 3 23
6 6 6 1 12 6 37

Laki-laki
Perempuan

Jenis kelamin

Total

Keluarga Teman Minat Tidak sengaja Kemampuan Senang
Pengaruh memilih jalur konsentrasi

Total

 
Jenis kelamin * Informasi ttg ruang lingkup Crosstabulation

Count

7 1 6 14
1 5 2 14 1 23
1 12 3 20 1 37

Laki-laki
Perempuan

Jenis kelamin

Total

Internet
Mata kuliah

dasar Dosen Kampus Teman

Informasi ttg ruang lingkup

Total

 
 
 
 
Crosstabs 
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Case Processing Summary

37 100,0% 0 ,0% 37 100,0%

37 100,0% 0 ,0% 37 100,0%

Konsentrasi responden *
Sumber pengaruh dalam
memilih jalur konsentrasi
* Tahun angkatan
Konsentrasi responden *
Sumber informasi tentang
ruang lingkup * Tahun
angkatan

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

 
nsentrasi responden * Sumber pengaruh dalam memilih jalur konsentrasi * Tahun angkatan Crosstabulati

Count

1 1

1 1

1 1

1 1
1 1

1 1 2
1 1

1 2 3
1 1 2 3 7
3 2 3 8
1 1 3 1 6

1 2 4 7
1 1 1 3

4 4 6 1 9 24
1 1

1 1 1 3
1 1 2 4

MSDMKonsentras
responden
Total

Manajemen PemasaKonsentras
responden
Total

Manajemen Keuang
Manajemen Operas
MSDM
Manajemen Pemasa

Konsentras
responden

Total
Manajemen Keuang
Manajemen Operas
MSDM
Manajemen Pemasa

Konsentras
responden

Total
Manajemen Keuang
MSDM

Konsentras
responden

Total

Tahun angkat
Tahun 2000

Tahun 2001

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

Keluarga Teman Minat Tidak sengajaKemampuan
Sumber pengaruh dalam memilih jalur konsentrasi

Total
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Konsentrasi responden * Sumber informasi tentang ruang lingkup * Tahun angkatan Crosstabulation

Count

1 1

1 1

1 1

1 1
1 1

1 1 2
1 1
2 1 3

1 5 1 7
3 5 8

1 3 1 1 6
2 1 4 7
2 1 3

1 10 2 11 24
1 1

3 3
1 3 4

MSDMKonsentras
responden
Total

Manajemen PemasaKonsentras
responden
Total

Manajemen Keuang
Manajemen Operasi
MSDM
Manajemen Pemasa

Konsentras
responden

Total
Manajemen Keuang
Manajemen Operasi
MSDM
Manajemen Pemasa

Konsentras
responden

Total
Manajemen Keuang
MSDM

Konsentras
responden

Total

Tahun angkata
Tahun 2000

Tahun 2001

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

Internet
Mata kuliah

dasar Dosen Kampus Teman

Sumber informasi tentang ruang lingkup

Total
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1. Viddy Hening Kirana (05.30.0039) 

Konsentrasi Keuangan 

Perum Semarang Indah Blok DX/3, Semarang 

7617053 

 

2. Suryanto Aswin (04.30.0092) 

Konsentrasi Operasi 

Thamrin 152, Semarang 

8411114 

 

3. Prasojo Gunawan (04.30.0035)  

Konsentrasi Operasi 

Petek 73, Semarang 

3511086 

 

4. Indah Suryani (04.30.0115)  

Konsentrasi Operasi 

Jln. Batam 515, Brebes 

08156627077 

 

5. Margaretha Nani Koespratiwi (04.30.0060)  

Konsentrasi Operasi 

Tinjomoyo Kav B2, Semarang 

8314960 

 

6. Fanny Yovita (04.30.0115)  

Konsentrasi MSDM 

Pancakarya Blok 54 no: 70, Semarang 

3540861  

 

7. Dian Ariandy (01.30.0268)  
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Konsentrasi Pemasaran 

Jatiluhur RT 03/RW 04, Semarang 

085640188260 

8. Vincencius Ripai (04.30.0190)  

Konsentrasi Pemasaran 

Kendeng V/4, Semarang 

085281461559 

 

9. Astried Dyah Susilowati (04.30.0086) 

Konsentrasi MSDM 

Hayam Wuruk 46, Semarang 

83141661 

 

10. Renando Pratama Putra (04.30.0064) 

Konsentrasi Operasi 

Arya Mukti Barat 554, Semarang 

6705839 

 

11. Ulfa Ulya (04.30.0184) 

Konsentrasi Pemasaran 

Karang rejo Tengah II/no: 10A, Semarang 

081911420006 

 

12. Anton Setiawan (04.30.0011) 

Konsentrasi Keuangan 

Sumber Mas II/no: 53, Semarang 

0817242927 

 

13. Joko Pratomo (04.30.0110) 

Konsentrasi Keuangan 

Tusam Raya M1, Semarang 
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70313141 

 

14. Nugroho Yunianto Purnomo (00.30.0321) 

Konsentrasi MSDM 

Kridanggo Dalam 12, Semarang 

3554948 

15. Edo Aprilino (04.30.0087) 

Konsentrasi MSDM 

Krakatau III/29, Semarang 

8314185 

 

16. Giovani Tantri (04.30.0065) 

Konsentrasi Pemasaran 

Karang Bendo II/13, Semarang 

081805999639 

 

17. Adriana Yenny E. D (04.30.0074) 

Konsentrasi MSDMn 

Cinde Utara 32, Semarang 

33080062 

 

18. Vinny Tiara Pramesti (05.30.0129) 

Konsentrasi MSDM 

Perum Semarang Indah Blok DX/3, Semarang 

7617053 

 

19. Enggawati D.S (04.30.0076) 

Konsentrasi MSDM 

Wahyu Asri VII/E 95, Semarang 

7610800 
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20. Dora Dian Nugraeni (05.30.0135)  

Tusam Raya M1 / 12, Banyumanik, Semarang 

Konsentrasi MSDM 

70139394 

 

21. Anastasia Dyah Kurnia Pramudya (04.30.0161) 

Konsentrasi MSDM 

Kecipir Tengah I, Pondok Beringin, Semarang 

8661909 

22. Hariyono Santoso (04.30.0079) 

Konsentrasi Operasi 

Kapas Utara XI/H-14, Genuk, Semarang 

6581574 

 

23. Yoana Fransisca (04.30.0096) 

Konsentrasi MSDM 

Progo II/53, Semarang 

70203036 

 

24. Ellen Susanto (05.30.0198) 

Konsentrasi MSDM 

Kp. Plampitan No: 71, Semarang 

3547243 

 

25. Nicky Alfita Avianti (04.30.0179) 

Konsentrasi Keuangan 

Permata Nila M-200, Pondok Hasanudin, Semarang 

3510313 

 

26. Natalia Mulyani Lukito (04.30.0054) 

Konsentrasi Keuangan 
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Dr. wahidin 116A, Semarang 

8312616 

 

27. Karina Paramitha (04.30.0180) 

Konsentrasi Keuangan 

Jatisari II/300 

7470174 

 

28. Samuel Rudyanto (04.30.0095) 

Konsentrasi MSDM 

Nias II/7, Semarang 

8316400 

29. Yunita Setiawati (04.30.0014) 

Konsentrasi Keuangan 

Plampitan 51-53, Semarang 

3547892 

 

30. Irene (04.30.0007) 

Konsentrasi Keuangan 

Puri Anjasmoro L8/7, Semarang 

7608070 

 

31. Tineke Julianti Sugiarto (03.30.0261) 

Konsentrasi MSDM 

Bukit Watu Willa II Blok D VIII/4 Bukit Permata Puri Ngaliyan, 

Semarang 

33109086 

 

32. Ismawati (03.30.0237) 

Konsentrasi Keuangan 

Cilosari Dalam III/7, Semarang 
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70444224 

 

33. Kardono (03.30.0210) 

Konsentrasi Pemasaran 

Permata Kuning J-165, Semarang 

3510212 

 

34. Melani (03.30.0191) 

Konsentrasi Pemasaran 

Menyanan Besar 280, Semarang 

3519039 

 

35. Lili Setyaningsih (03.30.0186) 

Konsentrasi Operasi 

Kaligempol No: 33 RT.007/RW.022, Mulyoharjo, Pemalang 

081805833341 

36. Ike Novita Hartanto (03.30.0168) 

Konsentrasi Pemasaran 

Pasir Mas Barat I/129, Semarang 

3582346 

 

37. Anton Gunawan (03.30.0142) 

Konsentrasi Operasi 

Muara Mas Barat 28, Semarang 

081805886788 
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1. Viddy Hening Kirana (05.30.0039) Konsentrasi Keuangan 

Ivan Viddy 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Keuangan 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi keuangan ? 

Kelihatannya keuangan gampang, tidak 

ribet dan tidak perlu melakukan 

penelitian atau observasi. Kalau 

konsentrasi yang lain seperti MSDM 

dan pemasaran butuh penelitian yang 

mendalam. 

Bagaimana dengan konsentrasi operasi, 

apakah anda berminat ? 

Saya tidak berminat. 

 

Kenapa anda tidak berminat dengan 

konsentrasi operasi ? 

Sejak saat pertama kali mendapat mata 

kuliah manajemen operasi I saya sudah 

tidak berminat. Selama pembelajaran 

manajemen operasi saya tidak bisa 

memahami konsentrasi operasi akan 

mengajarkan ilmu pengetahuan macam 

apa. 

Apa yang tidak anda sukai dari 

konsentrasi MSDM dan pemasaran ? 

Karena membutuhkan banyak perhatian 

dalam melakukan penelitian dan saya 

lemah dalam ilmu-ilmu yang 

menggunakan hapalan. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari mata kuliah dasar. 

Saat anda memilih konsentrasi 

keuangan apakah ada ajakan dari teman 

? 

Ya, ada. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

Kira-kira lebih dari lima orang. 
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konsentrasi keuangan ? 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Ya, ajakan teman sangat besar 

pengaruhnya untuk saya.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi keuangan ? 

Kata teman-teman, “Di keuangan 

lulusnya cepat. Kalau mencari data-data 

tidak perlu turun ke lapangan tapi 

cukup beli data keuangan di Pojok BEJ 

atau ambil data dari perpustakaan, jadi 

aku ndak repot kalau mau skripsi.” 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi keuangan ? 

Ya. 

Kenapa tidak ada saran dari keluarga ? Karena keluarga menyerahkan 

sepenuhnya dan percaya pada saya 

untuk mengambil keputusan dalam 

memilih mata kuliah konsentrasi. 

Dalam memilih konsentrasi keuangan, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi keuangan ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 
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2. Suryanto Aswin (04.30.0092) Konsentrasi Operasi 

Ivan Aswin 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Operasi 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi operasi ? 

Ada dua alasan yang mendasari saya 

untuk memilih konsentrasi operasi. 

Pertama, mama saya melarang saya 

untuk masuk ke konsentrasi MSDM 

tapi mengijinkan saya untuk memilih 

tiga konsentrasi yang lainnya. Apabila 

saya tetap nekad untuk mengambil 

konsentrasi MSDM, mama saya 

mengancam tidak akan mau membayar 

uang kuliah saya. 

Kedua, saya sendiri memang berminat 

ke konsentrasi operasi. 

Alasan apa yang menjadi dasar 

pertimbangan dari orang tua anda 

ketika melarang anda untuk mengambil 

mata kuliah konsentrasi MSDM ? 

Kata mama, “Emangnya di MSDM apa 

yang mau dipelajari”. 

 

Apa yang menjadi dasar pemikiran 

orang tua anda ketika berkata bahwa 

tidak ada yang bisa dipelajari di 

Mama saya mendapat masukan dari 

sales-sales yang datang ke toko. 
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konsentrasi MSDM ? 

Boleh saya tahu apa pekerjaan orang 

tua anda? 

Orang tua saya menjalankan bisnis toko 

besi. 

Apa yang sales-sales katakan tentang 

kosentrasi MSDM ? 

Di Unika Soegijapranata, mata kuliah 

MSDM tidak lalu dan peminatnya 

hanya sedikit. Dalam satu kelas paling 

banyak peminatnya sekitar dua sampai 

tujuh orang saja, untuk setiap 

semesternya. Sedangkan konsentrasi 

yang paling diminati oleh mahasiswa 

adalah pemasaran. 

Apakah anda tahu pendidikan terakhir 

dari sales-sales tersebut ? 

Rata-rata sebagaian besar bergelar S1 

atau D3. 

Alumni dari mana sales-sales tersebut ? Sebagian besar alumni dari Unika 

Soegijapranata dan semuanya dulu 

mengambil mata kuliah konsentrasi 

pemasaran. 

Apa yang anda sukai dari konsentrasi 

operasi? 

Keingintahuan bagaimana operasional 

perusahaan berjalan dari awal sampai 

akhir dan bagaimana strategi 

perusahaan untuk memeperoleh laba 

jangka panjang . 

Informasi tentang ruang operai dan 

mata kuliah konsentrasi yang lainnya, 

anda dapat dari mana? 

Kan saat pertama kali masuk kuliah 

saya mendapatkan mata kuliah dasar 

dari masing-masing konsentrasi 

tersebut. 

Saat anda memilih konsentrasi operasi 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Ya, ada. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

Satu orang. 
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konsentrasi operasi? 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya, semuanya teman satu angkatan. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Tidak, karena semuanya saya sendiri 

yang memutuskan.  

Dalam memilih konsentrasi operasi, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi operasi ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci? 

Tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prasojo Gunawan (04.30.0035) Konsentrasi Operasi 

Ivan Prasojo 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Operasi. 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi operasi ? 

Karena saya merasa bisa di mata kuliah 

konsentrasi operasi. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

operasi ? 

Tidak ada. 

 

Kenapa ? Karena di mata kuliah konsentrasi yang 

lain saya merasa tidak bisa dan tidak 

menarik untuk dipelajari. 

Informasi tentang ruang lingkup operasi Dari buku-buku. 
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dan mata kuliah konsentrasi yang 

lainnya, anda dapat dari mana ? 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga atau teman dalam 

mementukan mata kuliah konsentrasi 

yang akan anda ambil ? 

Tidak ada. 

Dalam memilih konsentrasi operasi, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi operasi ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Indah Suryani (04.30.0115) Konsentrasi Operasi 

Ivan Indah 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Operasi. 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi operasi ? 

Senang aja dengan konsentrasi operasi. 

Apa yang anda senangi pada 

konsentrasi operasi? 

Menyenangi ruang lingkup operasi yang 

serba pasti dan semuanya sudah 
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diperhitungkan sejak awal hingga khir. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

operasi ? 

Tidak ada. 

 

Kenapa ? Saya tidak suka dengan mata kuliah 

konsentrasi yang lainnya. 

Informasi tentang ruang lingkup 

operasi dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari internet. 

Saat anda memilih konsentrasi operasi 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Ya, ada. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi operasi? 

Kurang dari lima orang. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya, semuanya teman satu angkatan. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Tidak, masukan teman hanya sebagai 

referensi saja.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi operasi ? 

Teman-teman saya mengajak 

bergabung agar bila ada tugas 

kelompok bisa bersatu dalam satu 

kelompok dan teman saya merasa lebih 

nyaman bila memiliki lebih banyak 

teman di dalam kelas mata kuliah 

konsentrasi operasi. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui Tidak. 
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bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi operasi ? 

Dalam memilih konsentrasi operasi, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi operasi ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 
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5. Margaretha Nani Koespratiwi (04.30.0060) Konsentrasi Operasi 

Ivan Nani 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Operasi. 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi Operasi ? 

Ingin saja. 

Bisa anda jelaskan kenapa anda ingin 

ke konsentrasi operasi ? 

Karena saya merasa senang dengan 

tantangan yang dihadapi di konsentrasi 

operasi. 

 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

operasi ? 

Tidak ada. 

 

Kenapa ? Saya tidak suka dengan mata kuliah 

konsentrasi yang lainnya. 

Informasi tentang ruang lingkup operasi 

dan mata kuliah konsentrasi yang 

lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari mata kuliah yang saya dapat. 

Saat anda memilih konsentrasi operasi 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Tidak ada. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi keuangan ? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi operasi, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi operasi ada dosen yang 

Tidak ada. 
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anda sukai atau anda benci ? 

 

 

 

 

 

 

6. Fanny Yovita (04.30.0115) Konsentrasi MSDM 

Ivan Fanny 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? MSDM 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi MSDM ? 

Menurut saya konsentrasi MSDM 

menarik karena berhubungan dengan 

menempatkan seorang karyawan di 

bagian yang tepat untuk menjalankan 

semua fungsi dengan benar. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

MSDM ? 

Tidak ada. 

 

Kenapa ? Bila dibandingakan dengan konsentrasi 

operasi, keuangandan pemasaran, 

MSDM jauh lebih mudah. 

Informasi tentang ruang lingkup 

MSDM dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari dosen MSDM. 

Saat anda memilih konsentrasi MSDM 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Ya, ada. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi MSDM? 

Hanya dua orang, tapi keduanya adalah 

teman dekat saya. 

Untuk teman yang mengajak, apakah Ya, semuanya teman satu angkatan. 
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itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Ada pengaruh, tapi ajakan teman 

porsinya kecil dalam pertimbangan saya 

ketika memilih konsentrasi MSDM dan 

pada dasarnya memang sya yang 

tertarik dengan konsentrasi MSDM.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi MSDM? 

Di konsentrasi MSDM, beban 

akdemiknya lebih mudah bila 

dibandingkan dengan konsentrasi yang 

lain. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi keuangan ? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi MSDM, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi MSDM ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 
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7. Dian Ariandy (01.30.0268) Konsentrasi Pemasaran 

Ivan Dian 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Pemasaran. 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi pemasaran ? 

Saya suka dengan pemasaran. 

Bisa anda jelaskan apa yang anda sukai 

dari konsentrasi pemasaran ? 

Yang saya sukai adalah seni bagaimana 

memasarkan suatu produk barang atau 

jasa. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

pemasaran? 

Konsentrasi MSDM. 

 

Kenapa ? MSDM dan pemasaran memiliki seni 

dan caranya sendiri yang khas dan tidak 

bisa dibandingkan dengan konsentrasi 

yang lainnya. 
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Apa yang tidak anda sukai dari 

konsentrasi operasi dan keuangan? 

Karena operasi dan keuangan hanya 

terpaku pada perhitungan rumus-rumus 

saja dan tidak memiliki seni. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari mata kuliah dasar. 

Saat anda memilih konsentrasi 

pemasaran apakah ada ajakan dari 

teman ? 

Tidak ada. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi keuangan ? 

Ya, keluarga saya mengetahuinya. 

Dalam memilih konsentrasi pemasaran, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi pemasaran ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

 

8. Vincencius Ripai (04.30.0190) Konsentrasi Pemasaran 

Ivan Ripai 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Pemasaran. 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi pemasaran ? 

Saya merasa cocok dengan konsentrasi 

pemasaran. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

pemasaran? 

Tidak ada. 
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Kenapa ? Karena konsentrasi pemasaran lebih 

komunikatif bila dibandingkan dengan 

konsentrasi yang lainnya. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari mata kuliah pertama. 

Saat anda memilih konsentrasi 

pemasaran apakah ada ajakan dari 

teman ? 

Tidak ada. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi MSDM ? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi pemasaran, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi pemasaran ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Astried Dyah Susilowati (04.30.0086) Konsentrasi MSDM 

Ivan Astried 
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Konsentrasi apa yang anda ambil ? MSDM 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi MSDM ? 

Menurut saya konsentrasi MSDM lebih 

mudah bila dibandingkan dengan mata 

kuliah konsentrasi yang lain. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

MSDM ? 

Pemasaran. 

 

Kenapa ? Bila dibandingakan dengan konsentrasi 

operasi dan keuangan, pemasaran jauh 

lebih mudah. 

Apa yang tidak anda sukai dari 

konsentrasi operasi dan keuangan? 

Karena susah dan saya tidak suka 

menghitung. 

Saat anda memilih konsentrasi MSDM 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Ya, ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari kuliah. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi MSDM? 

Teman yang mengajak cukup banyak, 

kira-kira ada lebih dari sepuluh orang. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya, semuanya teman satu angkatan. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Tidak, karena semuanya saya sendiri 

yang memutuskan.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi MSDM? 

Di konsentrasi MSDM, beban 

akdemiknya lebih mudah bila 

dibandingkan dengan konsentrasi yang 

lain. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

Tidak ada. 
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mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi MSDM ? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi MSDM, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi MSDM ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Renando Pratama Putra (04.30.0064) Konsentrasi Operasi 

Ivan Renando 



 lxxxiv

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Operasi. 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi operasi ? 

Senang aja. 

Apa yang anda senangi ? Bidangnya. 

Bisa anda jelaskan ? Yang saya senangi adalah karena 

ilmunya menarik. Keputusan 

mengambil konsentrasi operasi sesuai 

dengan minat saya karena setelah lulus 

saya ingin bekerja di divisi operasional 

sebuah perusahaan. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

operasi ? 

Tidak ada, karena saya tidak berminat 

dengan mata kuliah konsentrasi yang 

lainnya. 

 

Kenapa ? Bila dibandingakan dengan konsentrasi 

operasi dan keuangan, pemasaran jauh 

lebih mudah. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari mata kuliah dasar. 

Saat anda memilih konsentrasi operasi 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Tidak ada. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi operasi ? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi operasi, Tidak ada. 
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apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi operasi ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

 

11. Ulfa Ulya (04.30.0184) Konsentrasi Pemasaran 

Ivan Ulfa 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Pemasaran 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi pemasaran ? 

Karena cakupan ilmu pemasaran sangat 

luas. 

Bisa anda jelaskan ? Saya tertarik dengan mata kuliah 

konsentrasi pemasaran karena saya 

tertarik dengan cara kerja dan 

prakteknya yang sangan dinamis dan 

tidak ada matinya. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

pemasaran? 

Tidak ada. 

 

Kenapa ? Karena saya lebih suka dengan 

pemasaran. 

Apa yang tidak anda sukai dari 

konsentrasi MSDM, operasi dan 

keuangan? 

Ya, krena saya tidak suka aja. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari mata kuliah dasar. 

Saat anda memilih konsentrasi 

pemasaran apakah ada ajakan dari 

teman ? 

Tidak ada. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

Tidak ada. 
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mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi pemasaran ? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi pemasaran, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi pemasaran ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

 

 

12. Anton Setiawan (04.30.0011)Konsentrasi Keuangan 

Ivan Anton 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Keuangan. 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi keuangan ? 

Karena saya paling tidak bisa dengan 

mata kuliah keuangan. 

Kalau anda merasa kesulitan dengan 

keuangan, kenapa anda mengambil 

mata kuliah konsentrasi keuangan ? 

Biar bisa dan ngerti. 

Jadi anda merasa tertantang dengan 

konsentrasi keuangan yang anda rasa 

sulit ? 

Ya, betul itu. 

Bagaimana hasilnya, apakah anda 

merasa kesulitan setelah menjalani 

konsentrasi keuangan ? 

Cukup sulit, tapi buktinya sekarang 

skripsi saya sudah selesai dan saya 

tinggal menunggu wisuda besok bulan 

Agustus. 

Saat anda memilih konsentrasi 

keuangan apakah ada ajakan dari teman 

? 

Tidak  ada. 
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Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi keuangan ? 

Keluarga saya tahu. 

Dalam memilih konsentrasi keuangan, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi keuangan ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Joko Pratomo (04.30.0110)Konsentrasi Keuangan 

Ivan Joko 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Keuangan. 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi keuangan ? 

Biar pintar. 

Menurut anda konsentrasi keuangan 

bisa membuat anda lebih pintar, bisa 

anda jelaskan realisasinya? 

Karena saya tertarik dengan pasar 

modal dan dengan say masuk ke 

konsentrasi keuangan kin saya lebih 

mengetahuinya. 

 

Setelah lulus dari UNIKA, apakah anda Ya, saya ingin menjadi broker pasar 
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ingin bekerja di bidang konsentrasi 

keuangan ? 

saham. 

Saat anda memilih konsentrasi 

keuangan apakah ada ajakan dari teman 

? 

Tidak ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari mata kuliah pokok. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi keuangan ? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi keuangan, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi keuangan ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Nugroho Yunianto Purnomo (00.30.0321) 

Ivan Nugroho 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? MSDM 

Apa alasan anda untuk mengambil Tertarik dengan pengelolaan sumber 



 lxxxix

konsentrasi MSDM ? daya manusia, karena manusia adalah 

mahluk yang unik.  

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

MSDM ? 

Tidak ada. 

 

Kenapa ? Karena konsentrasi MSDM sangat unik 

ilmunya. 

Apa yang tidak anda sukai dari 

konsentrasi pemasaran, operasi dan 

keuangan? 

Karena tidak menarik minat saya dan 

ilmunya tidak unik seperti ilmu 

konsentrasi MSDM. 

Saat anda memilih konsentrasi MSDM 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Tidak ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari kuliah, dosen, teman dan buku-

buku. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi MSDM ? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi MSDM, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi MSDM ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 
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15. Edo Aprilino (04.30.0087) 

Ivan Edo 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? MSDM 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi MSDM ? 

MSDM gampang dan ndak sulit. Kalau 

konsentrasi yang lain cenderung sulit 

karena saya menyadari kelemahan 

intelektual saya. 

Saat anda memilih konsentrasi MSDM 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Ya, ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari mata kuliah. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi MSDM? 

Teman yang mengajak cukup banyak, 

kira-kira ada lebih dari lima orang. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya, semuanya teman satu angkatan. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Tidak, karena semuanya saya sendiri 

yang memutuskan.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi MSDM? 

MSDM lebih mudah. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi MSDM ? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi MSDM, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

Tidak ada. 
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konsentrasi MSDM ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

 

 

 

16. Giovani Tantri (04.30.0065) Konsentrasi Pemasaran 

Ivan Giovani 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Pemasaran. 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi pemasaran ? 

Mata kuliah konsentrasi pemasaran 

yang saya ambil adalah suatu kesalahan 

yang tidak disengaja. 

Bisa anda jelaskan ? Saat mengambil KRS saya salah 

menginput data. Saya sudah berusaha 

mengubah dengan mendatangi Ibu 

Ratna selaku kepala jurusan untuk 

melakukan revisi KRS, tapi usaha saya 

terbentur dengan rumitnya birokrasi 

yang diterapkan oleh jurusan 

manjemen. 

Saya merasa jengkel, tapi hal tersebut 

tidak terlalu menjadi masalah karena 

konsentrasi pemasaran adalah pilihan 

kedua saya ketika menentukan mata 

kuliah konsentrasi yang akan saya 

ambil. 

Konsentrasi pemasaran yang saya ambil 

juga meneruskan dasar-dasar 

pengetahuan saya, dulu di kota asal 

saya, Tegal, saya masuk SMEA dan 
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saya juga mengambil jurusan 

pemasaran. 

Boleh saya mengetahui nama SMEA 

anda ? 

SMEA PIUS di Tegal. 

Di SMEA PIUS, ada berapa jurusan ? Ada tiga, pemasaran, akuntansi dan 

sekertaris. 

Apa pilihan utama anda saat hendak 

memilih mata kuliah konsentrasi ? 

MSDM. 

 

Kenapa ? Saya suka dengan MSDM yang relative 

lebih mudah bila dibandingkan dengan 

mata kuliah konsentrasi yang lainnya. 

Apa yang tidak anda sukai dari 

konsentrasi operasi dan keuangan? 

Karena susah dan saya tidak suka 

menghitung. 

Saat anda memilih konsentrasi MSDM 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Ya, ada. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi MSDM? 

Teman yang mengajak cukup banyak, 

kira-kira ada lebih dari sepuluh orang. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya, semuanya teman satu angkatan. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Pengaruhnya cukup besar karena saya 

takut bila di kelas konsentrasi yang 

lainnya tidak ada teman maka saya akan 

kesulitan ketika ada tugas kelompok. 

Tapi untungnya cukup banyak teman 

saya yang masuk ke konsentrasi 

pemasaran.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi MSDM? 

Konsentrasi MSDM lebih mudah. 

Apakah ada masukan atau saran dari Tidak ada. 
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pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi pemasaran ? 

Ya, keluarga saya tahu. 

Dalam memilih konsentrasi pemasaran, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi pemasaran ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

17. Adriana Yenny E.D (04.30.) 

Ivan Adriana 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? MSDM 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi MSDM ? 

Mudah. 

Apa yang tidak anda sukai dari 

konsentrasi operasi dan keuangan? 

Karena susah. 

Saat anda memilih konsentrasi MSDM 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Ya, ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari saat pertama kali kuliah dan 

mengenal ilmu dari masing-masing 

konsentrasi. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

Sedikit hanya dua orang dan keduanya 

teman baik saya. 
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konsentrasi MSDM? 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya, semuanya teman satu angkatan. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Cukup berpengaruh karena saya sangat 

dekat dengan mereka.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi MSDM? 

Di konsentrasi MSDM, mudah. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi MSDM ? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi MSDM, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi MSDM ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

18. Vinny Tiara Pramesti (05.30.0129) Konsentrasi MSDM 

Ivan Vinny 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? MSDM 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi MSDM ? 

Karena saya suka dengan konsentrasi 

MSDM. 

Apa yang anda sukai dari konsentrasi 

MSDM? 

Karena paling mudah dan tidak sesulit 

mata kuliah konsentrasi yang lainnya. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

MSDM ? 

Tidak ada. 

 

Kenapa ? Karena saya suka dengan MSDM.. 
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Saat anda memilih konsentrasi MSDM 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Tidak ada. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi keuangan ? 

Ya keluarga saya mengetahui kalau 

saya mengambil mata kuliah 

konsentrasi MSDM. 

Dalam memilih konsentrasi MSDM, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi MSDM ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Enggawati D.S. (04.30.0210) Konsentrasi MSDM 

Ivan Enggawati 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? MSDM 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi MSDM ? 

Biar cepat lulus. 

Bisa anda jelaskan ? Karena beban di MSDM lebih ringan 

bila dibandingkan dengan konsentrasi 

yang lainnya. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

Tidak ada. 
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MSDM ? 

Kenapa ? Biar cepat lulus. 

Saat anda memilih konsentrasi MSDM 

apakah ada ajakan dari teman atau 

masukan dari keluarga ? 

Tidak ada. 

Dalam memilih konsentrasi MSDM, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi MSDM ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Dora Dian Nugraeni (05.30.0135) Konsentrasi MSDM 

Ivan Dora 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? MSDM 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi MSDM ? 

Mengikuti teman-teman. 

Kenapa ? Teman-teman saya bilang, “Karena 

konsentrasi MSDM lebih mudah 

dibanding mata kuliah konsentrasi yang 

lainnya”. 

Apakah anda tidak tertarik untuk 

memilih sendiri mata kuliah konsentrasi 

Sebetulnya tertarik, tapi saya takut 

nanti tidak ada teman-teman yang saya 
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yang anda rasa cocok ? kenal di dalam kelas. 

Anda tertarik dengan mata kuliah 

konsentrasi apa ? 

MSDM. 

Kenapa? Sama dengan alasan teman-teman. 

Apa yang tidak anda sukai dari mata 

kuliah konsentrasi yang lain? 

Pemasaran saya males karena tidak 

suka dengan gaya hidup sales. 

Kalau keuangan atau operasi, saya tidak 

suka karena sulit dan banyak 

menghitung. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi MSDM? 

Teman yang mengajak cukup banyak, 

kira-kira ada lebih dari sepuluh orang. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Tidak semuanya tapi sebagian besar 

teman satu angkatan. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil konsentrasi 

keuangan ? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi MSDM, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi MSDM ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

21. Anastasia Dyah Kurnia Pramudya (04.40.0161) Konsentrasi MSDM 

Ivan Anastasia 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? MSDM 

Apa alasan anda untuk mengambil MSDM sangat menarik bagi saya. 
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konsentrasi MSDM ? 

Kenapa ? Karena, MSDM mempelajari sisi 

kemanusian dari konsumen atau 

karyawan. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

MSDM ? 

Operasi. 

 

Kenapa ? Saya sangat tertarik bagaimana 

mengirganisir sebuah perusahaan. 

Apa yang tidak anda sukai dari 

konsentrasi operasi dan keuangan? 

Males. 

Saat anda memilih konsentrasi MSDM 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Ya, ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Saya dapatkan selama kuliah. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi MSDM? 

Cuma sedikit. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Tidak semuanya, karena ada beberapa 

kakak kelas yang memeberikan saran 

pada saya. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Semuanya saya yang memutuskan.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi MSDM? 

Kalau mau cepat lulus kamu ke MSDM 

aja karena gampang, walaupun 

kenyataannya tidak demikian. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

Tidak ada. 
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ambil ? 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi MSDM ? 

Tahu. 

Dalam memilih konsentrasi MSDM, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi MSDM ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Hariyono Santoso (04.30.0079) Konsentrasi Operasi 

Ivan Hari 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Operasi 
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Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi operasi ? 

Ikut teman. 

Kok bisa, tolong anda jelaskan kenapa 

? 

Teman baik saya (Reinando) orangnya 

pintar, selama ini mulai dari semester 

satu setiap ada tugas saya selalu 

bersama dengannya dalam satu 

kelompok dan kebetulan kami tetangga. 

Saya menyadari kekurangan saya 

sehingga untuk pelajaran atau kuliah 

saya bergantung kepadanya. Semua 

tugas yang mengerjakan dirinya 

sedangkan saya hanya datang dan 

membantu sebisa saya saja. Dengan 

mengikuti teman saya yang masuk 

konsentrasi operasi, saya berharap tetap 

bisa mendapat bantuan darinya dalam 

menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya. 

Jika saya harus berpisah tentunya saya 

akan kesulitan jika ada tugas atau kalau 

ada pelajaran yang saya tidak mengerti 

maka tidak �ka nada yang bisa 

membantu saya. 

Bagaimana apakah selama ini kegiatan 

perkuliahan anda di konsentrasi operasi 

lancar ? 

Untungnya ada teman saya sehingga 

apabila ada tugas, saya ada yang 

membantu. 

Apakah di konsentrasi operasi semua 

tugasnya adalah tugas kelompok ? 

Sebagian besaar tugas mingguan yang 

dibebankan adalah tugas kelompok. 

Tapi apabila ada tugas individu tidak 

menjadi masalah karena soalnya sama 

sehingga saya masih bisa meminta 
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jawaban teman. 

Bagaiman dengan skripsi anda, sudah 

sampai bab berapa ? 

Skripsi saya hancur, sampai saat ini 

saya sedang berusaha mengajukan judul 

tapi selalu ditolak oleh dosen 

pembimbing saya. 

Jadi sudah satu semester ini skripsi 

anda berputar-putar pada pengajuan 

judul ? 

Ya. 

Bagaimana dengan teman anda 

(Reinando) ? 

Skripsinya lancar, kemarin sudah lulus 

ujian pra skripsi dan revisinya sudah 

disetujui oleh dosen pengujinya. 

Sekarang teman saya sedang sibuk 

mengerjakan bab 4 dan 5. 

Bagaimana dengan teman anda, 

dapatkah dia membantu anada dalam 

membuat skripsi ? 

Dia lebih banyak memberi support dan 

bila saya ada kesulitan dia berjanji akan 

memberikan bantuan semampunya. 

Jadi, pembuatan skripsi tidak bisa 

mencontoh skripsi buatan teman anada 

ya ? 

Ya. 

Lalu solusinya bagaimana ? Ndak tahu, aku bingung. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi operasi ? 

Tahu. 

Dalam memilih konsentrasi operasi, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi operasi ada dosen yang 

Tidak ada. 
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anda sukai atau anda benci ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Yoana Fransisca, Konsentrasi MSDM 

Ivan Yoana 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? MSDM 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi MSDM ? 

Ingin cepat lulus. 

Apa dengan masuk ke konsnetrasi 

MSDM akan menjamin anda lebih 

cepat lulus ? 

Ya tidak tapi pelajarannya kan lebih 

mudah jadi saya tidak mengalami 

kesulitan. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

MSDM ? 

Tidak ada. 

 

Kenapa ? Kan sudah saya kasih tahu kalau saya 

maunya sama yg gampang-gampang 

aja. Kenapa juga saya harus repot-repot 

mengambil mata kuliah konsentrasi 

yang sulit seperti keuangan atau 

operasi, nanti setelah lulus saya akan 

menikah dan jatuhnya juga jadi ibu 

rumah tangga. 

Saat anda memilih konsentrasi MSDM 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Ya, ada. 
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Informasi tentang ruang lingkup 

MSDM dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari kuliah. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi MSDM? 

Teman yang mengajak cukup banyak, 

kira-kira ada lebih dari sepuluh orang. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Tidak semuanya teman satu angkatan 

tapi sebagian besar teman satu 

angkatan. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Hanya sebgai masukan saja bagi saya.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi MSDM? 

Kalau ingin cepat lulus masuka saja ke 

konsentrasi MSDM. 

Setelah anda menjalani kuliah di 

konsentrasi MSDM apakah realitanya 

sesuai dengan perkiraan anda ? 

Tidak 100% benar tapi sebagian besar 

soal-soal yang diberikan banyak 

menggunakan logika dan kecerdasan 

emosional dalam menghadapi dan 

mengatasi permasalahan SDM di dalam 

suatu perusahaan. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi MSDM ? 

Tahu. 

Dalam memilih konsentrasi MSDM, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi MSDM ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Ada, saya sakit hati dengan Pak Leo. 

Untungnya Pak Leo masuk rumpun 

keuangan jadi saya selamat, ngak harus 

ketemu dengan Pak Leo. Kalau Pak Leo 
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tergabung di konsentrasi MSDM bisa 

mati aku. 

Kok bisa anda sakit hati dengan Pak 

Leo, emang ada msalah apa ? 

Itu lho, aku sampai harus mengulang 

mata kuliah Akuntyasi Biaya dan 

Akuntasi Manajemen sampai tiga kali. 

Udah dua kali berturut-turut aku dapat 

nilai E, bayangin aja kalau kuliah 

sampai sore trus kalau ngajar pakai 

teriak-teriak, emangnya aku udah tuli 

apa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Ellen Susanto (05.30.0198) Konsentrasi MSDM 

Ivan Ellen 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? MSDM 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi MSDM ? 

Saya terinspirasi dengan pekerjaan 

orang tua saya. 

Boleh saya tahu pekerjaan orang tua 

anda ? 

Mama saya bekerja sebagai HRD di 

PT.XXX 

Apa yang membuat anda tertarik 

dengan pekerjaan orang tua anda, kok 

anda memilih masuk ke konsentrasi 

MSDM ? 

Sekarang pandangan tentang MSDM 

sudah berubah banyak. Dulu hanya 

dianggap sebagai pelengkap 

administrasi perusahaan saja, 
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sedangkan sekarang HRD menjadi 

bagian penting, dimana HRD menjadi 

divisi vital yang harus menseleksi dan 

menempatkan SDM yang sesuai dengan 

kualifikasi yang dibutuhkan 

perusahaan. 

Saat anda memilih konsentrasi MSDM 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Ya, ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Ada banyak sumber, di rumah mama 

saya banyak memiliki buku-buku 

tentang MSDM dan banyak informasi 

yang saya dapatkan selama kuliah serta 

ditambah masukan informasi dari 

internet. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi MSDM? 

Sedikit, cuma sekitar empat orang. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya, semuanya teman satu angkatan. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Tidak.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi MSDM? 

Kalau teman-teman memiliki banyak 

alasan, ada yang karena ingin 

mengambil gampangnya aja tapi ada 

juga yang memang tertarik. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui Tidak. 
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bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi MSDM ? 

Dalam memilih konsentrasi MSDM, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi MSDM ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Nicky Alfita Avianti (04.30.0179) Konsentrasi Keuangan 

Ivan Nicky 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Keuangan 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi keuangan ? 

Saya ingin meneruskan dan 

mengembangkan usaha orang tua saya. 

Kenapa anda tidak mengambil 

konsentrasi operasi saja ? 

Usaha percetakan yang dirintis orang 

tua saya dimulai dari usah kecil-kecilan 

hingga menjadi usaha percetakan 
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sebesar ini. Untuk pengelolaan 

operasional mesin sudah memiliki 

tenaga ahli sendiri. Saya mengambil 

konsentrasi keuangan agar saya bisa 

memonitor kondisi perusahaan. Kalua 

saya tidak bisa memonitor perusahaan 

saya takut bila karyawan melakukan 

manipulasi data atau korupsi. Saya tidak 

rela usaha yang dirintis orang tua saya 

dihancurkan oleh orang lain. 

Apakah ada indikasi karyawan orang 

tua anda tidak jujur ? 

Orang tua saya curiga dengan seorang 

karyawan senior di bagian keuangan 

yang tindak tanduknya cukup aneh dan 

agak mencurigakan. Karena pernah 

ketahuan laporan keuangannya tidak 

beres. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari dosen dan kuliah. 

Saat anda memilih konsentrasi 

keuangan apakah ada ajakan dari teman 

? 

Ya, ada. 

Apa yang teman anda katakan tentang 

konsentrasi keuangan ? 

Teman saya masuk keuangan karena 

cita-citanya ingin bekerja di bank. Dia 

mengajak saya masuk konsentrasi 

keuangan karena dia butuh teman 

sekelas, tapi kebetulan saya juga mau 

masuk kontrasi keuangan jadinya ya 

cocok dech. 

Ada berapa banyak teman anda yang Hanya satu orang dan dia teman baik 
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mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi keuangan? 

saya. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya, semuanya teman satu angkatan. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Tidak, karena semuanya saya sendiri 

yang memutuskan.  

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan 

anda ambil ? 

Orang tua saya membebaskan dan 

percaya pada saya ubntuk memilih. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi keuangan ? 

Tahu. 

Dalam memilih konsentrasi keuangan, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi keuangan ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 
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26. Natalia Mulyani Lukito (04.30.0054) Konsentrasi Keuangan 

Ivan Natalia 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Keuangan. 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi keuangan ? 

Setelah lulus saya ingin bekerja di bank 

seperti kakak saya. Kakak saya bilang 

kalau mau kerja di bank harus masuk 

konsentrasi keuangan. 

Saat anda memilih konsentrasi 

keuangan apakah ada ajakan dari teman 

? 

Ada, dari teman baik saya. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan anda dapat dari mana ? 

Saya dapat selama kuliah. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi keuangan? 

Cuma satu orang tapi dia teman baik 

saya. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Semua saya yang memutuskan.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi keuangan? 

Teman saya bilang, “Ayo dong kamu 

temani aku di konsenterasi keuangan.” 

Jadi yang teman anda katakan  bukan 

alasan logisnya tapi karena dia butuh 

teman di kelas? 

Ya betul. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

Tahu. 
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konsentrasi keuangan? 

Dalam memilih konsentrasi keuangan, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi keuangan ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

27. Karina Paramitha (04.30.0180) Konsentrasi Keuangan 

Ivan Karina 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Keuangan. 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi keuangan ? 

Disuruh orang tua saya. 

Kenapa orang tua anda menginginkan 

anda masuk ke konsentrasi keuangan. 

Orang tua saya punya cita-cita ingin 

anaknya bekerja di bank, katanya 

pekerja di bank orangnya rapi-rapi dan 

kelihatan lebih bonafit. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

keuangan ? 

Kira-kira ya mau masuk pemasaran tapi 

setelah dipikir-pikir aku males kalau 

harus masuk pemasaran. 

 

Kenapa ? Ya ngak tahu, rasanya males aja. 

Saat anda memilih konsentrasi 

keuangan apakah ada ajakan dari teman 

? 

Tidak ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari kampus. 

Dalam memilih konsentrasi keuangan, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi keuangan ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 
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28. Samuel Rudyanto 

Ivan Rudy 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? MSDM 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi MSDM ? 

Ikut teman. 

Kenapa ? Saya bingung harus mengambil 

konsentrasi apa jadi ya saya ikut teman 

saya aja. 

Apakah orang itu teman baik anda ? Ya betul, sejak awal saya memiliki 

beberapa teman yang dekat karena kita 

dari SMU yang sama. 

Bagaimana kuliah anda di konsnetrasi 

keuangan apakah lancar ? 

Baik-baik saja kok. 

Informasi tentang ruang lingkup 

MSDM dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari kampus. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih MSDM? 

Ada tiga orang. 

Apakah tiga orang itu adalah teman 

baik anda yang berasal dari SMU yang 

Ya. 
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sama ? 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya, semuanya teman satu angkatan. 

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang MSDM ? 

Mereka ingin ke MSDM, saya ikut aja. 

Apakah ada saran dari pihak keluarga 

dalam mementukan konsentrasi yang 

akan anda ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil konsentrasi 

MSDM ? 

Tahu. 

Dalam memilih konsentrasi MSDM, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi MSDM ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

29. Yunita Setiawati (04.30.0014) Konsentrasi Keuangan 

Ivan Yunita  

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Keuangan  

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi keuangan ? 

Ikut pacar saya. 

Kenapa ? Pacar saya yang mengajak, saya ikut 

aja. 

Saat anda memilih konsentrasi 

keuangan apakah ada ajakan dari teman 

? 

Ya, ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari kuliah. 

Ada berapa banyak teman anda yang Tiga orang. 
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mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi keuangan? 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya, semuanya teman satu angkatan. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Cukup berpengaruh.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi keuangan? 

Mereka bilang, “Gabung yuk, ikut kita 

ke konsentrasi keuangan. Daripada 

kamu ke konsentrasi yang lain ntar nga 

ada teman lho.” 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Keluarga membabaskan saya untuk 

memilih. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi keuangan ? 

Tahu. 

Dalam memilih konsentrasi keuangan, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi keuangan ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

30. Irene (04.30.0007) Konsentrasi Keuangan 

Ivan Irene   

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Keuangan  

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi keuangan ? 

Ikut teman. 

Kenapa ? Kalau aku ke konsentrasi yang lain ntar 

aku ngak ada teman. 

Informasi tentang ruang lingkup Dari kuliah. 
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keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi keuangan? 

Tiga orang. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya, semuanya teman satu angkatan. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Cukup.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi keuangan? 

Udah lupa, tapi teman-temanku ke 

keuangan ya aku ikut aja. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi keuangan? 

Tahu. 

Dalam memilih konsentrasi keuangan, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi keuangan ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

 

 

 

31. Tineke Julianti Sugiarto (03.30.0261) Konsentrasi MSDM 

Ivan Tineke  

Konsentrasi apa yang anda ambil ? MSDM 

Apa alasan anda untuk mengambil Alas an tepatnya ya saya kurang tahu 
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konsentrasi MSDM ? tapi yang jelas MSDM itu menarik aja. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

MSDM ? 

Ngak tau. 

 

Saat anda memilih konsentrasi MSDM 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari kuliah. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi MSDM? 

Lumayan banyak tapi kalau jumlahnya 

berapa aku udah lupa. 

Untuk teman yang mengajak, apakah itu 

teman-teman anda satu angkatan ? 

Lupa. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Tidak.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi MSDM? 

Lupa. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi MSDM ? 

Tahu. 

Dalam memilih konsentrasi MSDM, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi MSDM ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 

 

32. Ismawati (03.30.0237) Konsentrasi Keuangan 
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Ivan Ismawati  

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Keuangan. 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi keuangan ? 

Menurut saya konsentrasi keuangan 

lebih mudah bila dibandingkan dengan 

mata kuliah konsentrasi yang lain. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

keuangan? 

Pemasaran. 

 

Kenapa ? Bila dibandingakan dengan konsentrasi 

operasi, MSDM dan pemasaran, saya 

rasa keuangan jauh lebih mudah. 

Apa yang tidak anda sukai dari 

konsentrasi operasi dan keuangan? 

Karena susah dan saya tidak suka repot-

repot harus mencari responden. 

Saat anda memilih konsentrasi 

keuangan apakah ada ajakan dari teman 

? 

Ya, ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

keuangan dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dari kuliah. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi keuangan? 

Teman yang mengajak cukup banyak, 

kira-kira ada lebih dari sepuluh orang. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya, semuanya teman satu angkatan. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Tidak, karena semuanya saya sendiri 

yang memutuskan.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi keuangan? 

Kalau cari tugas gampang, Cuma tingal 

beli data di Pajok BEJ atau perpus. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

Tidak ada. 
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mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi keuangan? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi keuangan, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi keuangan ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 
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33. Kardono (03.30.0210) Konsentrasi Pemasaran 

Ivan Kardono 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Pemasaran 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi pemasaran ? 

Pesaran gampang dan masih bisa 

dinalar. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

pemasaran? 

Ndak ada. 

 

Kenapa ? Males. 

Apa yang tidak anda sukai dari 

konsentrasi operasi dan keuangan? 

Males tau kalau harus ketemu Pak Leo. 

Kenapa ? Susah dan cara ngajarnya bikin orang 

ndak mudeng. 

Saat anda memilih konsentrasi 

pemasaran apakah ada ajakan dari 

teman ? 

Ya, ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

pemasaran dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Kampus. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi pemasaran? 

Banyak banget. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Ya iyalah, kalau dikelas saya ngak ada 

teman gimana ?  
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Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi pemasaran ? 

Pastinya pemasaran lebih baik daripada 

harus ke konsentrasi keuangan atau 

operasi, susah pelajarannya. 

Apakah teman anda tidak memiliki 

komentar tentang konsentrasi MSDM ? 

Konsentrasi apa itu, mahasiswanya aja 

cuma dikit seperti tempat les 

primagama, ndak mutu. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Ada. 

Apakah keluarga anda mengarahkan 

anda untuk mengambil satu mata kuliah 

konsentrasi tertentu ? 

Ya. 

Kalau boleh tahu mata kuliah apa yang 

disarankan oleh keluarga ? 

Keuangan. 

Apa alasannya sehinnga keluarga 

menyarankan anda untuk mengambil 

mata kuliah konsentrasi keuangan ? 

Katanya biar gampang kalau mau cari 

kerja 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi pemasaran ? 

Tahu. 

Apakah keluarga anda tidak 

berkomentar saat anada mengambil 

mata kuliah konsentrasi pemasaran ?  

Ya orang tua sempat agak kecewa tapi 

kan kalau saya ambil konsentrasi 

keuangan tapi saya tidak lulus lalu saya 

terlalu lama kuliah, gimana coba. 

Terima kasih atas waktu yang sudah 

diberikan untuk wawancaranya dan 

saya minta maaf karena sudah 

merepotkan anda. 

Ya. 
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34. Melani (03.30.0191) Konsentrasi Pemasaran 

Ivan Melani  

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Pemasaran  

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi pemasaran ? 

Bingung juga mau pilih konsentrasi 

apa, kebetulan teman-teman banyak 

yang mengambil konsentrasi pemsaran 

jadi ya saya ikut aja. 

Saat memutuskan untuk mengambil 

konsentrasi pemasaran apakah anda 

sudah mempertimbangkan beban 

akademik yang akan anda hadapi ? 

Sudah. 

Menurut anda, bagaimana beban 

akademik di konsnetrasi pemasaran, 

apakah berat atau ringan ? 

Ngak berat-berat amat cuma repot 

bikin kuesioner dan cari responden. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

Ndak tau, bingung saya. 
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pemasaran? 

Kenapa ? Gimana ya namanya juga ngak tau jadi 

ya susah buat memutuskan. 

Informasi tentang ruang lingkup 

pemasaran dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Teman. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi pemasaran? 

Banyak. 

Untuk teman yang mengajak, apakah itu 

teman-teman anda satu angkatan ? 

Sebagian besar teman satu angkatan. 

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi pemasaran? 

Pokoknya gampang ntar klau ada 

masalah ditanggung bersama-sama. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan mata 

kuliah konsentrasi yang akan anda ambil 

? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi pemasaran? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi pemasaran, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi pemasaran ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 
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35. Lili Setyaningsih (03.30.0186) Konsentrasi Operasi 

Ivan Lili   

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Operasi 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi operasi? 

Penilaian terhadap kinerja satu 

perusahaan sangat berpengaruh dengan 

hidup atau matinya dar perusahaan 

tersebut. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

operasi? 

Tidak ada. 
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Kenapa ? Karena saya tertarik dengan operasi dan 

saya tidak berminat dengan konsentrasi 

yang lain. 

Apa yang tidak anda sukai dari 

konsentrasi MSDM, operasi dan 

keuangan? 

Ndak tau karena saya sudah terlanjur 

jatuh cinta dengan konsentrasi operasi. 

Saat anda memilih konsentrasi operasi 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Ya, ada. 

Informasi tentang ruang lingkup operasi 

dan mata kuliah konsentrasi yang 

lainnya, anda dapat dari mana ? 

Kampus. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi operasi? 

Cuma sedikit. 

Berapa jumlahnya ? Kurang lebih tiga orang. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya, semuanya teman satu angkatan. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Tidak, karena semuanya saya sendiri 

yang memutuskan.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi operasi? 

Katanya gampang dan teman mengajak 

saya supaya di kelas ada teman. 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi operasi ? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi operasi, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

Tidak ada. 
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konsentrasi operasi ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Ike Novita Hartanto (03.30.0168) Konsentrasi Pemasaran 
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Ivan Novita 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Pemasaran 

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi pemasaran ? 

Kalau ke konsentrasi yang lain susah. 

Jika harus memilih, apakah ada pilihan 

alternative lain selain konsentrasi 

pemasaran? 

Tidak ada. 

 

Kenapa ? Yang lain susah. 

Apa yang tidak anda sukai dari 

konsentrasi MSDM, operasi dan 

keuangan? 

Jujur ya saya ndak suka dengan Pak Leo 

dan Bu Eva. 

Kenapa ? Tugasnya banyak dan mereka (Pak Leo, 

Bu Eva) tidak menghargai tugas yang 

sudah saya buat. Semua tugas saya buat 

dan saya serahkan tepat waktu tapi saya 

cuma dapat nilai D, padahal di kelas 

saya tidak pernah rebut dan selalu 

memeprhatikan. 

Saat anda memilih konsentrasi 

pemasaran apakah ada ajakan dari 

teman ? 

Ya, ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

pemasaran dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Kuliah. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi pemasaran? 

Banyak sekali. 

Kira-kira berapa orang ? Lebih dari lima orang. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya. 
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Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Bisa dikatakan 50% dasar pengambilan 

keputusan saya dari masukan teman.  

Apa saja yang teman anda katakan 

tentang konsentrasi pemasaran? 

Teman-teman Cuma bilang, “Pokok’e 

kalau di pemasaran gampang.” 

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

mata kuliah konsentrasi yang akan 

anda ambil ? 

Tidak ada. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi pemasaran ? 

Tidak. 

Dalam memilih konsentrasi pemasaran, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi pemasaran ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 
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37. Anton Gunawan (03.30.0142) Konsentrasi Operasi 

Ivan Anton 

Konsentrasi apa yang anda ambil ? Operasi  

Apa alasan anda untuk mengambil 

konsentrasi operasi ? 

Rencananya setelah lulus dari unika 

saya akan meneruskan usaha orang tua 

saya. 

Boleh saya tahu usaha orang tua anda ? Orang tua saya mengolah kayu untuk 

keperluan pabrik furniture. 

Saat anda memilih konsentrasi operasi 

apakah ada ajakan dari teman ? 

Ya, ada. 

Informasi tentang ruang lingkup 

operasi dan mata kuliah konsentrasi 

yang lainnya, anda dapat dari mana ? 

Dosen. 

Ada berapa banyak teman anda yang 

mengajak anda untuk memilih 

konsentrasi operasi? 

Dua orang. 

Untuk teman yang mengajak, apakah 

itu teman-teman anda satu angkatan ? 

Ya. 

Apakah ajakan teman, memiliki 

pengaruh yang besar bagi anda ? 

Tidak, semua saya yang memutuskan.  

Apakah ada masukan atau saran dari 

pihak keluarga dalam mementukan 

Ada. 
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mata kuliah konsentrasi yang akan anda 

ambil ? 

Boleh tahu apa yang keluarga sarankan 

? 

Saat SMU kelas tiga keluarga 

menyarankan saya untuk mengambil 

kuliah manajemen agar kelak dapat 

meneruskan usaha orang tua.  

Dalam menjalankan pabrik orang tua 

saya masih memakai sistem sederhana 

sehinga saya mengambil keputusan 

untuk memperbaiki kelemahan usaha 

orang tua saya dengan mengambil 

konsentrasi operasi dengan harapan 

dapat memperbaiki dan meningkatkan 

kinerja usaha orang tua saya. 

Apakah keluarga anda mengetahui 

bahwa anda mengambil mata kuliah 

konsentrasi operasi ? 

Tahu. 

Dalam memilih konsentrasi operasi, 

apakah ada pengaruh dosen, misal di 

konsentrasi operasi ada dosen yang 

anda sukai atau anda benci ? 

Tidak ada. 
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